BILAG 1 TIL GF-ref 2020 formandens beretning
Beretning 2019 Voerladegård vandværk
Denne beretning omhandler året 2019 selvom vi er halvvejs igennem det næste, grundet Corona virussen
er vores generalforsamling blevet udsat indtil nu, hvor vi har mulighed for at flere må mødes af gangen.
Jeg vil forsøge at lave en ret kort beretning for 2019 så aftenen ikke bliver alt for lang, da nogle af
punkterne længere nede på dagens program, evt. vil trække lidt ud.
Vi har været en bestyrelse på 5 personer, og i årets løb er afholdt 8 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har
været på forskellige kurser i det forgangne år, som har relation til bestyrelsesarbejdet og driftsmæssige
kurser. Ellers har de store opgaver været i forbindelse med Vandsamarbejde i Skanderborg kommune,
omkring hvorledes man takler de fremtidige krav omkring grundvandsbeskyttelse på en solidarisk måde i
hele Skanderborg kommune.
Vi har arbejdet en del med vores vandure (målere) som skal udskiftes, da der er for mange problemer
omkring aflæsning af dem, både for forbrugerne og vandværkets elektroniske aflæsninger. Dette arbejde er
forstsat i 2020 og vi har en løsning klar forhåbentlig her i efteråret 2020.
I Bestyrelsen har vi arbejdet meget med, og arbejder stadig meget med udfordringerne og mulighederne
for Voerladegård Vandværks fremtid, og dette kommer vi nærmere ind på senere på aftenen.
Vandkvaliteten fra vores 2 Boringer er rigtig fin og vi følger Skanderborg kommunes nye analyse udtagnings
plan, som blev opdateret i 2019. i den forbindelse er der kommet 2 nye kemikalier på listen over stoffer der
analyseres for. Disse 2 nye stoffer var ikke til stede i vandet fra Voerladegård. Man tester i øjeblikket blandt
andet for 45 forskellige pesticider og nedbrydningsstoffer.
I 2019 er der leveret 33.300 kubikmeter vand, en smule mindre end i 2018 nærmere bestemt 1.322 m3
mindre.
Der er kommet 6 nye tilslutninger på i årets løb, og vi er i øjeblikket 349 forbrugere.
Det var også i 2019 vi valgte at kigge lidt på pris strukturen, og lade det faste bidrag stige således vi kunne
begynde at spare sammen til fremtidens udfordringer.
Der var et enkelt tidspunkt i den tørre sommer 2019, hvor forbruget var større end kapaciteten således at
der var et tidsrum uden vand i hanen.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke Arne Rosted som meddelt at han ønsker at stoppe om som
vandværkspasser til nytår. Dette job har han varetaget utrolig flot siden april år 2000. samtidig har Arne
været formand for bestyrelsen fra 2001-2016
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